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ஆபிரகாம் �க்,்ெக்டடககி்மா ிிலதித்த�்்ிஒி ்

மரலதிாாிாா் டடத,்1809்ம்வ�டம,்பிபரவாி்மாதம,்12ம்ேததி்

பிஒனதால.





ஆபி ரகா ம ,்அவ�ைட ்அககா்ஷாரா�ம ் ட்்

ேவைிகளி�ம,்பாைை ி�ம்்தவி்ெ்ெதால.் டடத்

ேவைி்இதிாத்ேபாா்அவலகளி�வ�ம்இரா்்ைமத்

ெதாைிவித்இ�னத்பகளிக�் டனா்ெ்்�்வனதால.்



ஆபி ர கா க� ்ஏ�்வ ா்இ�க�மேபாா,்அவ�ைட ்

�்மபம,்ேமறேக்இ்ட ாாா்மா ிிலதிற�்

�டெப லனதா.்ஆபி ர காம ,்மர�கைள்ெவட்ம்

ேவைி ித்அவ�ைட ்தனைத ா�க�்்தவி ாக்

இ�னதா்.்அவலகக்பாைைககாக் ிிலைத்தலதம்ெ்ொ,்

அ�ேக்மரலதிாாிாா்னதி ேதால் டைட் ி�விால.

ஆபிரகாம்



ஆபி ர காம ,்த்பா்வ ா்்ி�வாாக்இ�க�மேபாா்அவ�ைட ்தா ால்

இஒனாவிடடால.்அதற�்த�்வரடம்கழிலா்அவ�ைட ்தனைத ால,்ஷா ரா ் னஷ ்

ஜா்்ட் ்எ�ம் ்�்�ழனைதகைக�்தா ாகி ்விதைவ்ெபாைை்

தி�மைம்ெ்ொெகாாடால.்ஆபி ர காமி் ்னா்மாறஒானதாெ்அவோா்்

 திவிதமாகப்பழகிாாலகக.்அவ்,்அவலகைள்“எ் ்ேதவைத ்அமமா ”்எ்ேஒ்

அைழலதா்.



ஆபி ர காம ்னலதக�கைள்(னலதக�கக்வா்ிபபைத)்மிக�ம்ே ்ிலதா்.்்ிி்

ே ர�களித,்னலதக�கைள்கட்்ெப�வதற�்பி்ைமதகக் டனா்ெ்்�்

வனதா்.்வா்ிபபதறகாக,்வ  த்்ழ�்ெ்ெயம்ேவைிை ்அயவபேபாா்்

இைட ிைடே ் ி�லதிாா்.

1830்த,்அவ�க�்இ�பலதிே ா�்வ தி�கைக ித,்அவாா்

�்மபம்இத ாாெ்்மா ிிலதித்�டெப லனதா.்ஆபி ர காம ,்

ே்ாளம்ப ிாி்வதி�ம,்ேவ ்மற�ம்னதி ் டைடக்்்

கட்வதற�ம்அவ�ைட ்தனைத ா�க�்்தவி ாக்இ�னதா்.



ஆபி ர காம ,்் ரமாக�ம்தத  ாக�ம்இ�னதா்.்ஆாாத்

பி்ா  ாக்இ�னதா்.்1831த்அவ�ம்ேம�ம்இ�வல்ே்லனா்ரல்

படைகக்கடடாாலகக.்அைத்அவலகக்மி ்ி ்ி ப பி ் தி ித் ி � ்

ர ல  ்் ்வைர்ெ்�லதிால.





 ி�்ரல  ்னத,்ஆபி ர காம ,் த் ைஒ ாக்அடைமகக்

்னைதை ்பாலலதா்.்்�கி  ாத்கடடபபடட�னத்க�பபல்

இா்அடைமகக,்்விி��கைள்ேபாத்விறகபபடடால.்

மாிதலகைக�்இ�இாம் டபபா்கா்்அவ்்ா �றஒா்.்

அபேபாா்அவ்்காடைத்அவ்்எபேபாாேம்மஒககவிதைி.



ஆபி ர காம ,்ஆறஒித்  ராவிப்படகி்் ிம,்இத ாாெனத ்்கள் ி � ்

ே்ிம ்எ�ம்இடலதித்ரல்கைட ித்�மா்தா்ேவைிக�ே்ெ்்ஒா்.்

அபேபாா்ஆபிரகா க�்இ�பலதி-இரா்்வ ா.்ஆபிரகாம் ைகேதைவ ாக்

ேப்ியம்கைதகக்ெ்ாத யம்்ிாிலதவாஒி�னதா்.்ேம�ம,்அர்ி த்பறஒி்

ேபதவைத்மிக�ம்வி�மபிாா்.்மககக்அவைா்வி�மபிாாலகக.



1 8 3 4த் ஆபிரகாம ்  �க்் ்டடபபடபைபல்

ெதாட�கிாா்.்இரா்்வ�ட�கக்கழிலா்அவ்,்

இத ாாென்் னதி ் தைி கல் ்பாி� ்

ஃ�தடடத்வழக�ைரரல்ஆாா்.



ஆபி ரகாம ,்பி் ைஒ்ெபாா் ிலவாக்பதவிகைக�்

ேபாடட ிடடால.் இத ாாெ்் ்டடம்ஒலதித்

பைி ாறஒிாால.்இரா்்வ�ட�கக்அெமாிககாவி்்

பிரதி ிதிகளி்்்ைப ி�ம்பைி ாறஒிாால.



்பாி� ்ஃ�தடடத்ஆபி ரகாம ,்ேமாி ்டாட ்

எ்பவாிடம்காததவ பபடடால.்அனத்ெபா்

கிகிபபாாவளாக�ம,்�டடைக ாாவளாக�ம்

இ�னதாக.்இ�வ�ம்1 84 2 ்த ் தி�மைம்ெ்ொ்

ெகாாடால.

தாம்

ராபலட



அவலகைக�் ா்�்மக்கக்பிஒனதால்– ராபலட , ்

எடவலட , ்வித  ம ்மற�ம்தாம். ்

வித  ம

எடவலட



1 8 5 8 ் த ்ஆபி ர காம ,்�ட ரத்கட்ி ிாாத்அெமாிகக்
 ாடாைம்ஒலதி்்ேமத்ைபக�்ேபாடட ிட்ேதல�்ெ்ெ பபடடால.்
அவல்்்ப்்A . ் ட கி் ்எ்பவைர ் எ தி ல லா ்
ேபாடட ிடடால.
ஆபி ர காம ் �க் ்அடைமலதைளை ப்பறஒி்ேப்ிாால.்

அவ�ம,்்்ப் ் A . ் ட கி (்) ்ஸும்பி்விவாத�களித்
ஈ்படடால.் �க்்அனத்ேதலத த்ேதாதவி ைடனதால,்இ�பபி�ம்
விவாத�கக்அவைர் ா்் �வாம்பிர்ிலதிெபறஒவராக்ஆககி ா.



1 8 6 0த ்ஆபி ரகாம ் �க் ,்ெ்ாடடல்்்ப்்A . ்

டகி (் )ைஸ்எதிலலா்்அெமாிகக்�ட ரதலதைிவல்பதவிக�்

ேபாடட ிடடால.்்இம ைஒ்ஆபி ரகாம ் �க்்ேதல�்

ெ்ெ பபடடால.்



ஆபி ரகாம ்  �க்் �ட ரதலதைிவராா் ேபாா் ெதற�்
மா ிி�களித்  பபா் இிட்லதிற�ம் அதிகமாா் க�பபலகக்
அடைமகளாக்இ�னதால.் ெத்ப�தி் வாககாளலகக்அடைமலதைளை ்
ெவ�க�ம் த�வல் �ட ரதலதைிவராக் இ�பபதித்
மகிழே்ி ைட விதைி.



ஆபி ரகாம ் �க் ,்�ட ரத்தைிவராக்ேதல�்ெ்ெ பபடட�ட்்

பதிொா�்ெதற�்மா ிி�கக்ளககி ்அெமாிகக்�ட ர்ி �னா்

விிகிாால.்அவலகக்த�கைககாா்தாிபபடட,்அெமாிகக்மா ிி�களி்்

�டடைமபன்எ�ம்அர்ா�கலைத்்�வாககிாாலகக



1861ம்வ�டம்ஏபரத்மாதம12்ம்ேததி்அெமாிகக்
மா ிி�களி்்�டடைமபபி்்ரானவ் ரலகக,்ளககி ்
அெமாிகக்�ட ரை்்ே்லனத்ெதற�்கேரா ாா ்மா ிிலதித்
இ�க�ம்்மடடல ்ேகாடைட ்ம ா்ாபபாககி்�்் டலதிால.்
வடக�்மற�ம்ெதற�்மா ிி�கைககிைடே ்்க ாட்்ேபால்
ாவ�கி ா.
ஆபி ரகாம ் �க் ,் ாடைட்தற�ைம ாக்இ�லத்

ேவாட,்ேபாைர் ்ாி்�் டலதிாால.





ேபால்காிலதித் �க் , ்வி ் தைிககாா ் பி ர கடா (ம )லைத்

எ�திாால.்அா்�டடைமபபித்இ�க�ம்மா ிி�களி்்

அடைமகக்அைாவ�ம்ததனதிரமாாவலகக்எ்�்அஒிவிலதா.

அடைமகக்
வி்தைி



1 8 6 3ம ்ஆா்் �க் ்ெப்்ிதேவாி ா ்வி்்

ெகடட்பல (க )கித்ெ்ாறெபாழிவாறஒிாால.்அவ�ைட ்அனத்

ேபேத்ெகடட்பலக ்்ைர்எ்�்அஒி பபடடா.் மா்அரத்

“மககேள , ்மககளாத , ் மககைககாக ்  டலாம,்இனத்
�மி ி �னா ்அழி ாத ”்்அரத்எ்ஒால.



1 8 6 4த ்வடக�்மா ிி�கக்்ிி் ககி மாா்்ாைடகளித்ெவறஒி்

ெபறஒா.்அேத்வ�டலதித்ஆபி ர காம ் �க் ்�ட ரதலதைிவராக்

ம�படயம்ேதலனெத்ககபபடடால.



1 8 6 5 ் ம ்ஆா்,்ஏபரத ்மாதம,்9்ம்ேததி்ேபால் ட�க�்வனதா.்

ெதற�்மா ிி�கக்வடககிடம்்ரைைடனதா.்அனத்ேபால் ா்�்

வ�ட�கக்ெதாடலனா் ைடெபறஒா.்பில்் ிாிழனதால.



ளனா் ாடகக்கழிலா,்ஏபரத ்மாதம,்14ம் ாக,்ஆபிரகாம்

 �க(்)�ம,்ேமாி் �க(்)�ம் ாடக்அர�கித்இ�னதால.்

 ாடகம்ாவ�கி்த�்மைிே ரம்ெ்்ஒேபாா்ரல்ாபபாககி்ெவட்

்லதம்ேகடடா.்ெதற�்மா ிி்அபிமாாி ாா்,்ஜா்்விதெக்்�ல,்

எ�ம் டகல்�ட ரதலதைிவைர்தட்விடடா்.் �க்,்ம�் ாக்

மரைமைடனதால.





த�்இர ித்வாட்ஆபி ர காம ் �க (் )ாி்்்டைி்

இத ாாெ (் )ன்்்பாி � ் ஃ�தடடற�்தமனா்ெ்்ஒா.்

ிட்ககைககாா்மககக்அனத்இர ித்வாட்கடனா்ெ்தவைத்பாலபபதற�ம,்

ஆபி ர காம ் �க (்) ்�க�்இ�தி ாக்வழி �பப�ம்�டாாலகக.



மககக்அவைர்“ஹாா்ட்அபி ”்,்“ஆபி ரகாம ் தனைத ”்

மற�ம்“அெமாி கக ்�ட ர்ி் ்காவி்”்எ்�்பிவா�்

அைழலதால.்ஆபி ரகாம ் �க்்தைி்்ிஒனத்

�ட ரதலதைிவராக்விள�கிாால்எ்கி்ஒால்்ிில.



1809 பிபரவாி்மாதம்12ம்ேததி்ெக்டடககி்த்பிஒனதால.

1818  ா்்ி்ஹா�க்் �க்்–ஆபிரகாம் �க(்)ாி்்தாெ்
மரைமைடனதால.

1842  வமபலமாதம்4்ம்ேததி்ேம ாி ் ேடா (ட )ைட ்தி�மைம்
ெ்ொெகாாடால..்

1847-1849 அெமாிககாவி்்பிரதி ிதிகளி்்்ைப ித்பைி ாறஒிாால.

1858 ்்ப்்A.்டகி(்)்ஸுட்்பி்விவாத�களித்ஈ்பட்.்ெ்ாடடல்
பதவிககாா்ேதலத த்ேதாதவி ைடனதால.

1860 அெமாிககாவி்்16வா்�ட ரத்தைிவராக்ேதலெத்ககபபடடால.

1861 ஏபரத்மாதம12்ம்ேததி்ெதற�்கேரா ாாவி்்்மடடல்ேகாடைட்
ம ா் தத்்�ா்்தடபபடடா..்

1863 1்்ாவாி,்வி ் தைிககாா ் பி ர கடா (ம )்ெ்ெதால,் ் ் ் ் ்
 வமபல்19த்ெகடட்பல(க)்்ைர ாறஒிாால.்்

1865 ஏபரத்மாதம,்9்ம்ேததி்அெமாிகக்மா ிி�களி்்�டடைமபபி்்
ரானவம்்ரைைடனதா.்ேபால் ட�க�்வனதா.்

1865 ஏபரத்மாதம,்14ம் ாக,்�ட ரத்தைிவல்தடபபடடால.்்்்்்்்்்்்்்்்்
ம�் ாக்மரைமைடனதால.

 ககி மாா் ாடகக்



ஆபிரகாம ்  �க்் அெமாிககாவி்் பதிாாஒாவா்

�ட ரதலதைிவல.் அவல் ்க ாட்் ேபாாி்ேபாா்  ாடைட்

 ்ாி்�்  டலதிே் ெ்்ஒால.் மா ிி�களி்் �டடைமபபித்

இ�னத் அடைமகைள் வி்விக�ம் பிரகடா் ஆவைலைத்

எ�திாால.

மககக் அவைர் “ஹாா்ட் அபி ”் ,் “ஆபிரகாம ் தனைத ”்

மற�ம் “அெமாிகக ்�ட ர்ி் ்காவி் ” ் எ்�்பிவா�்

அைழலதால.் ஆபி ரகாம ்  �க்் தைி் ்ிஒனத்

�ட ரதலதைிவராக்விள�கிாால்எ்கி்ஒால்்ிில.

இனத்னலதகம்அவ�ைட ்வாழகைகை ்்ிலதாிககிஒா.்
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